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Adesivo de juntas Aquapanel® Indoor PU

Modo de aplicação

Preparação
Antes de aplicar o adesivo de juntas
Aquapanel® Indoor, deve-se ter em conta
o seguinte:
• Limpar a superficie, retirando fragmentos

soltos e pó da mesma, com uma trincha
húmida.

Tempo de trabalho

• Colocar o Adesivo de juntas Aquapa-
nel® Indoor sobre o canto da placa afixa-
da, imediatamente antes de colocar a
seguinte placa.

• Colocar a seguinte placa contra o borde
que contém o adesivo e pressionar sobre
esta (largura da junta < 1 mm.), para pos-
teriormente afixar sobre a estrutura portan-
te com parafusos.

• Não é correta a aplicação do adesivo, entre
duas placas ja instaladas.

• No dia seguinte, retirar o sobrante utili-
zando uma espátula.
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Produto
             Descrição                                                                 1K adesivo de poliuretano PUR, de alta viscosidade
             Densidade                                                                1,5 g/ml.
             Resistência à temperatura                                         -40ºC a +80ºC uma vez endurecido
             Resistência à humidade                                            C4 conforme UNE EN 12765.
             Tempo aberto de trabalho                                         50 min. (a 20ºC e HR de 65%).

Dados técnicos

Material

Composição
É composto de poliuretano, com uma consis-
tência pastosa.

Aplicação

• Poliuretano
• Secagem rápida
• Cor crema.

Propriedades

• Para realizar o tratamento de juntas com
placas Aquapanel® Indoor.

• Não requere nenhuma cinta de juntas adi-
cional.

Campo de uso

Armazenagem
Em local coberto e fresco, fechado e protegi-
do da humidade.
O produto têm um prazo de caducidade de
12 meses desde a data de fabrico.

Embalagem
Cartuchos de 310 ml. Código: 00524755

O tempo estimado para todo o processo,
incluindo o aparafusado de placas é de
aproximadamente  15 minutos/m2. 

Rendimento
O consumo aproximado por metro cuadrado
de superfície é de 50 ml (25 ml/m de junta).
Um cartucho contém material para aproxi-
mádamente 6,5 m2 de superfície.

Temperatura de trabalho
O material, a temperatura ambiente e a tem-
peratura da superfície não deve ser inferior a
+5ºC.

Segurança no trabalho
O produto é liquido e por tanto recomenda-
se proteger os olhos com óculos e as mãos
com luvas.


